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Úvodní slovo redakční rady

Milí občané obou částí naší obce, 
jsme rádi, že vám můžeme nabídnout prv-

ní vydání Palkovických listů v roce 2021. Asi se 
všichni ptáme, jaký ten rok vlastně bude? Jsme 
plni očekávání, jak to všechno dopadne a kdy už 
konečně dojde k pořádnému rozvolňování vlá-
dou stanovených opatření a náš život bude zase 
v normálních „kolejích“. Těžko se hledá ta správná 
odpověď. Budeme se muset obrnit velkou trpě-
livostí a čekat, až to přijde. Ostatně český člověk 
je vynalézavý. Po celý uplynulý rok jsme v PL při-
nášeli zajímavá „svědectví“ o životě v naší obci. 
Každý z nás si našel ten svůj přístup, každý se 
musel nějak přizpůsobit. Můžeme tomu všemu 
jít naproti zodpovědným přístupem a třeba to 
trochu urychlit. Opět je to na každém z nás. Sa-
mozřejmě kromě „chmur“ v životě občanů to při-
nášelo i „chmury“ do života obce, respektive do 
rozpočtu obce. Zastupitelstvo se mnohdy muselo 
„poprat“ (myšleno opravdu jen obrazně, zatím ne 
po vzoru ukázkové „pranice“ našich zákonodárců 
v Parlamentu) s těžkým oříškem, jak upravit „ne-
mocný“ rozpočet obce tak, aby se základní funk-
ce v obci nezastavily. Víte co? Mysleme pozitivně. 

Máme únor, pro ty, co se jich to týká, připomíná-
me suchý únor, napadl nám sníh (což v posled-
ních letech nebylo zvykem ani v lednu), děcka po-
hledaly zaprášené sáňky a boby a po vzoru svých 
kamarádů opět sjížděly kdejaký kopec či terénní 
vlnu za mrazivého úsměvu na tváři. A když jsou 
spokojeny naše děti, jsme spokojeni i my ostatní 
a naopak. Takže první pozitivní vlaštovka je tady. 
Možná ještě v tomto školním roce pustí všechny 
děcka do školy, maturanty k maturitě (prý se už 
těší) a to bude ta druhá vlaštovka. A další budou 
snad brzo následovat: koupíme si zase boty v ob-
chodě, oblečení a prádlo, možná se z domácích 
kanceláří (Home office) opět přesuneme do práce 
a uvidíme své kolegy a kolegyně (po půl roce to 
bude jistě zajímavé setkání), zajdeme se zkrášlit 
ke kadeřníkovi…no a pak už přiletí další skupina 
vlaštovek a to už budou ty skutečné a přijde jaro. 
Takže je se na co těšit! Přejeme vám pevné zdra-
ví, hodně sil a trpělivosti k překonávání překážek 
a spoustu důvodů k radosti a k spokojenému ži-
votu v kruhu vašich rodin a nejbližších.  

Jménem redakční rady  
Ing. Tomáš Huďa
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Slovo místostarosty

Obecní Úřad a ZaStuPitelStvO

Vážení Palkovjané a Myslíkovjané,
na úvod svého slova bych Vás chtěl srdečně 

přivítat v novém roce 2021 a projevit přání nám 
všem, aby tento rok byl rokem rychlého návratu 
k normálu a pozitivních zpráv. Trochu tak všichni 
cítíme určitou únavu z toho, že život v naší zemi 
už zhruba jeden rok nefunguje jako dříve. Toto 
samé platí pro život v obci. Obvykle bych Vás na 
tomto místě zval na letošní kulturní a společen-
ské akce a psal o tom, na co vše se můžete těšit. 
Bohužel situace to zatím nedovoluje a chystat 
něco, co se s největší pravděpodobností nebu-
de konat, nemá smysl. Proto zatím minimálně do 
konce dubna nic neplánujeme a postupem času 
uvidíme, zda bude možno zorganizovat v květnu 
aspoň nějaké venkovní akce. Taktéž se chystá-
me zatím v tichosti na léto, ale raději zatím také 
o tom nebudu psát, abych to nezakřikl.

Vzhledem k tomu, že díky současné situaci, 
je přeci jen více času na některé další věci, tak 
se čas snažíme využít jednak k přípravě řady již 
avízovaných i nových investičních projektů, aby-
chom byli připraveni co nejlépe na nové dotač-
ní možnosti. Dále se pouštíme do aktivit, které 

směřují k dalšímu mapování historie naší obce, 
jak v podobě již dříve zmíněné odborné publikaci 
o historii obce, tak aktuálně začínáme s přípra-
vou publikace o dřevěných stavbách v naší obci, 
kde se zaměříme na stavby stojící i dávno zaniklé. 
V souvislosti s oběma publikacemi i já sám jsem 
se pustil do studia starších pramenů a již nyní cí-
tím, že se máte určitě na co těšit. Obě publikace 
přinesou řadu informací, které zatím nebyly nikdy 
dříve publikovány, přitom jsou velmi zajímavé. Až 
to bude možné, přineseme malou ochutnávku 
i v Palkovických listech.

Když nyní přemýšlíme nad tím, co vše bychom 
měli dále realizovat, tak jsem si uvědomil, že 
před námi stojí stále jeden dříve otevřený úkol. 
Konkrétně se jedná o myšlenku pojmenování 
ulic v obci. Já osobně v této situaci vnímám, že 
pojmenování ulic má řadu výhod i některé ne-
výhody. Co se týče výhod, tak třeba zpřehlední 
a zlepší orientaci v obci nebo umožní obci oce-
nit významné osobnosti z naší minulosti, podle 
kterých by se některé ulice mohly pojmenovat. 
Nevýhodou pak je např. nutnost změny dokladů. 
Také se může objevit diskuse o tom, zda pojme-
nování ulic patří na vesnici, či to je ryze městska 
záležitost. Podle letmého vyhledávání na interne-
tu existuje v ČR velké množství vesnic, které jsou 
často menší než Palkovice a ulice mají pojmeno-
vané. Jelikož toto téma je tedy zásadní, nabízí se 
zde otázka místního referenda, kde byste Vy sami 
mohli rozhodnout, zda se touto cestou vydat či 
nevydat. Na nejbližším jednání zastupitelstva 
obce bychom proto chtěli navrhnout, aby se toto 
referendum uskutečnilo v říjnu spolu s volbami 
do Poslanecké sněmovny. Dle mého názoru je 
toto ideálním tématem, ke kterému by se mělo 
vyjádřit co nejvíce občanů Palkovic i Myslíku. 
S touto myšlenkou bych se rád s Vámi rozloučil. 

Pokud byste měli jakýkoliv námět k výše zmí-
něným publikacím nebo k myšlence pojmenová-
ní ulic, budu moc rád, pokud se o něj podělíte 
a napíšete mi na mistostarosta@palkovice.cz.

Ing. David Kula, Ph.D.,  
MBA – místostarosta
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usnesení

Zastupitelstvo obce Palkovice po projednání:

I. bere na vědomí:
1. Informaci Dalibora Rady a Radima Bače o jednání s vlastníky ve věci čištění příkop zanesených bah-

nem po dešti.
2. Kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo dne 18. 11. 2020.
3. Informaci místostarosty Davida Kuly o projednání revize pasportu veřejného osvětlení a návrhu sys-

témového řešení na komplexní rekonstrukci veřejného osvětlení v Palkovicích a na Myslíku.
4. Informaci starosty Radima Bače o vyčištění dešťové kanalizace za autobusovou zastávkou Palkovice, 

centrum.
5. Informaci starosty Radima Bače ve věci malování v knihovně v Palkovicích.
6. Informaci starosty Radima Bače ve věci montáže žlábku u pana Břetislava Kožucha č.p. 332 Palkovice. 

Úkol bude proveden v lednu 2021.
7. Informaci starosty Radima Bače ve věci vypracování znaleckého posudku na cestu u pana Ladislava 

Rady p.č. 796/4 k.ú. Palkovice.
8. Informaci místostarosty Davida Kuly ve věci dalšího postupu rekonstrukce mostu u ZŠ.
9. Informaci místostarosty Davida Kuly ve věci dalšího postupu rekonstrukce Domu služeb v Palkovicích 

a jednání ve věci reorganizace vnitřního uspořádání Domu služeb.
10. Informaci starosty Radima Bače ve věci vyčištění rýny a kanálu u tělocvičny v Palkovicích.
11. Informaci starosty Radima Bače ve věci spoluúčasti při vzniklých škodách na vozidle Škoda Octavia 

9T82500, škodní událost číslo 6962557 a škodní událost číslo 7507329.
12. Kontrolu zápisů z jednání Rady obce ze dne 21. 9. 2020, 22. 10. 2020 a 5.11. 2020.
13. Rozbor hospodaření obce Palkovice za období 1-11/2020.
14. Rozbor výnosů a nákladů k 11/2020 za provoz kanalizace.
15. Rozbor nákladů za odpadové hospodářství 1-11/2020 dle výkazu FIN 2-12M.
16. Informaci místostarosty Davida Kuly o aktuálním stavu výstavby přechodů pro chodce v lokalitě u zá-

kladní školy a v centru obce.
17. Žádost Římskokatolické farnosti Palkovice o finanční příspěvek na obnovu kostela sv. Jana Křtitele 

v Palkovicích. O žádosti bude dále jednáno po osobní prezentaci projektu ze strany farnosti.
18. Zápis Kontrolního výboru č. 2/2020.
19. Zápis Finančního výboru č. 4/2020.

II. schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce.
2. Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Bc. Martin Polášek a Dalibor Rada.
3. Členy návrhové komise ve složení Ing. David Kula, Ph.D., Josef Lukeš a Karla Menšíková.
4. Rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2020.
5. Ceník obce Palkovice č. 8/2020 o úhradě stočného za objekty napojené na stokovou síť splaškové 

kanalizace provozovanou Obcí Palkovice. 
6. Rozpočet Obce Palkovice pro rok 2021.
7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Palkovice na léta 2022 - 2039.
8. Závazek v rámci pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Palkovice dofinancovat rozdíl 

mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. Tyto zdroje jsou vyčleně-
ny ve schváleném rozpočtu obce Palkovice pro rok 2021.

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo
dne 29. 12. 2020 v tělocvičně v Palkovicích

(Palkovice č. p. 20)
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9. Realizaci a provozování podporovaných pečovatelských bytů v rámci bytového domu seniorů na 
adrese Palkovice č.p. 597 společností Pod Hůrkami s.r.o. a vyslovuje podporu tomuto projektu.

10. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Josefem Klásou a Obcí Palkovice ve věci 
směny části pozemku p. č. 1064/1 označeného dílem „b“, ostatní plocha, ostatní komunikace o výmě-
ře 7 m2 v k.ú. Myslík za část pozemku p. č. 597 označeného dílem „d“, zahrada o výměře 18 m2 v k. 
ú. Myslík dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 695-110/2020 vyhotoveného firmou 
GIS-STAVINVEX a.s.

11. Směnnou smlouvu o převodu nemovitosti uzavřenou mezi Mgr. Františkou Ritzovou a Obcí Pal-
kovice ve věci směny pozemku parc. č. 1019/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 
v k.ú. Palkovice za pozemek parc. č. 1019/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 v k.ú. 
Palkovice dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2211-108/2020 vyhotoveného firmou 
GIS-STAVINVEX a.s.

12. Smlouvu o koupi nemovité věci, zřízení služebnosti sítě a o převodu práv a povinností uzavřenou 
mezi Vlastimilem Rekem, Renatou Rekovou, Luďkem Mitrengou, Janou Mitrengovou, Annou Danie-
covou, Hanou Kusinovou, Rostislavem Kusinem, MUDR. Radimem Knoppem, Zdenkou Knoppovou 
a Obcí Palkovice ve věci koupě splaškové kanalizace s názvem „Palkovice – u transformátoru, pro-
dloužení kanalizace“, převodu práv a povinnosti a zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního 
řádu ve prospěch obce na celém pozemku parc. 200, pozemku par. č. 199/1, pozemku par. č. 198/2 
a pozemku parc. č. 197/1 vše v k.ú. Palkovice.

13. Dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 23. 3. 2019, reg. č. 99022605151 uzavřený mezi Komerční bankou 
a.s. a Obcí Palkovice ve věci zřízení zástavního práva k nemovitostem pozemek parc. č. 1566 (součástí 
je stavba Palkovice č.p. 414) v k.ú. Palkovice.

14. Smlouvu o zástavě nemovitostí reg. č. 10000791889 uzavřenou mezi Komerční bankou a.s. a Obcí 
Palkovice k zajištění dluhů ve výši 42 500 000,- Kč a 4 250 000,- Kč a zřízení zástavního práva k po-
zemku parc. č. 1566 v k.ú. Palkovice. 

15. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky Výstavba chodníku podél III/4849 Palkovice
-Podhůří-Chlebovice.

16. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky Polyfunkční dům služeb Palkovice, centrum.
17. Pravidla pro individuální dary na podporu činnosti fyzických osob v oblasti organizovaných volnoča-

sových aktivit dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2021.
18. Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2021.
19. Seznam padlých I. světové války, seznam padlých II. světové války a seznam padlých vojáků dle přílo-

hy č. 1 za účelem umístění na Památníku obětem I. a II. světové války umístěného na pozemku p. č. 3 
v k. ú. Palkovice.

III.  Ukládá:
1. Tiskové komisi Rady obce zajistit publikování informací o činnostech komisí Rady obce v Palkovických 

listech.
2. Starostovi Radimu Bačovi zjistit možnosti ohledně snížení úhrady za splaškovou vodu určenou k čiš-

tění.
3. Předsedovi Tiskové a informační komise zajistit kontaktní údaje správního orgánu, v tomto případě 

Obce Palkovice, a tyto umístit na viditelné místo úřední desky.
4. Místostarostovi Davidu Kulovi zajistit pravidelné umístění jednotlivých zápisů z jednání zastupitelstva 

na sdílený disk zastupitele, bezprostředně po jeho vyhotovení a ověření určenými ověřovateli.

IV. Vyhlašuje:
1. Záměr prodeje a směny částí pozemků p. č. 1572/2 a 1482/1, směny p. č. 1567 za pozemky p. č. 1494, 

1493 a části pozemků 1497 a 1495/1 včetně nemovitosti č.p. 302, vše k.ú. Palkovice.

V Palkovicích dne 29. 12. 2020

Radim Bača, starosta
Ing. David Kula, Ph.D., MBA, místostarosta
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Pravidla pro žádost pro poskytování individuálních dotací 
z rozpočtu obce Palkovice pro rok 2021

1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný 
postup při poskytování individuálních dotací 
z rozpočtu obce Palkovice.

2. Poskytování dotací se řídí obecně závazný-
mi právními předpisy (zákon č. 12/2000 Sb., 
o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, zákon č.  
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a rozhodnutím Zastupitelstva obce Pal-
kovice.

3. Dotace jsou určeny pro právnické a fyzické oso-
by (dále jen „žadatel vyvíjející na území obce Pal-
kovice nebo ve prospěch občanů obce Palkovice 
veřejně prospěšnou činnost zejména v oblasti 
sportu, kultury, volnočasových, náboženských, 
sociálních, zdravotních, vzdělávacích a spole-
čenských aktivit a aktivit pro děti a mládež“).

4. Dotace jsou určeny na tyto aktivity:
a. provozní financování spolků a dalších zá-

jmových organizací v roce 2021,
b. realizaci individuálních projektů v roce 2021 

(např. významné kulturní akce, závody, spo-
lečenské akce, soutěže, představení, výstavy, 
přednášky apod.)

5. Poskytovatelem dotace je Obec Palkovice, Pal-
kovice č. p. 619, 739 41 Palkovice, IČ 00297054, 
DIČ: CZ00297054 (dále jen „poskytovatel“). Po-
skytnutou dotaci lze použít pouze v rámci ka-
lendářního roku a výhradně na účel, pro který 
byla poskytnuta. 

6. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti vůči 
obci Palkovice závazky po splatnosti. Dotaci 
nelze poskytnout ani v případě, že ke dni po-
dání žádosti má žadatel závazky po splatnosti 
vůči státu, územním samosprávným celkům, 
zdravotním pojišťovnám nebo v případě, že 
bylo vůči nim zahájeno insolvenční řízení.

7. Předpokládaný objem finančních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu obce je 600 000 Kč. 
Konečný objem prostředků bude stanoven Ra-
dou obce a Zastupitelstvem obce Palkovice.

8. Maximální výše dotace na provozní financo-
vání spolků činí 200 000,- Kč. Bude-li žádost 
podána na vyšší částku, částka v žádosti bude 
snížena na tuto maximální přípustnou výši. Ža-
datel je oprávněn podat jednu žádost v rámci 
dotačního řízení.

9. Maximální výše dotace na realizaci jednoho in-
dividuálního projektu činí 30 000,- Kč. Bude-li 
žádost podána na vyšší částku, částka v žádos-
ti bude snížena na tuto maximální přípustnou 
výši. Žadatel je oprávněn podat více žádostí 
v rámci dotačního řízení.

10. Žadatel předkládá svou žádost o dotaci vý-
hradně na předepsaném formuláři, který je 
přílohou tohoto dokumentu. Formuláře lze 
získat v úředních hodinách na Obecním úřa-
dě v Palkovicích č.p. 20 nebo na interneto-
vých stránkách obce Palkovice www.palkovi-
ce.cz. 

11. Žádosti o dotaci se předkládají ve lhůtě 1. 1. 
– 31. 3. 2021. Nedodržení termínu má za ná-
sledek vyřazení žádosti z dotačního řízení. 

12. Žádosti musí být doručeny osobně nebo poš-
tou na podatelnu obce Palkovice, Palkovice 
č. p. 20, 739 41 Palkovice.

13. V případě, že formulář žádosti o dotaci ne-
bude obsahovat všechny požadované údaje, 
nebo bude vyplněn chybně, bude žadatel vy-
zván k nápravě, maximálně však 1x.

14. O žádostech do 50 000,- Kč rozhodne Rada 
obce a o žádostech nad 50 000 Kč včetně 
rozhodne Zastupitelstvo obce nejpozději do 
30. 5. 2021. O přidělení dotace bude příjem-
ce informován doporučeným dopisem (nebo 
osobním předáním) do 30 dní od rozhodnu-
tí Rady obce / Zastupitelstva obce, kde bude 
v případě schválení také vyzván k podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace.

15. Kritériem pro hodnocení žádosti bude zejmé-
na vyhodnocení celoroční činnosti žadatele, 
odborný a společenský význam.

16. Žádost o dotaci musí obsahovat všechny po-
žadované údaje.

17. Žádost o dotaci musí být vyplněna čitelně 
(např. psacím strojem, počítačovou tiskárnou, 
hůlkových písmem) a musí být podepsána 
oprávněným zástupcem žadatele.

18. S příjemcem bude uzavřena písemná veřej-
noprávní smlouva o poskytnutí dotace.

19. Na poskytnutí žádosti není právní nárok a ne-
musí být poskytnuta v požadované výši.

20. Dotaci je možno využít na úhradu nezbyt-
ně nutných nákladů spojených s provozem 
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Pravidla pro individuální dary na podporu činnosti fyzických 
osob v oblasti organizovaných volnočasových aktivit  

dětí a mládeže v obci Palkovice pro rok 2021 

Zastupitelstvo obce (dále jen „Zastupitelstvo“) 
vydává pravidla pro poskytnutí „Individuální daru 
na podporu činnosti fyzických osob v oblasti or-
ganizovaných volnočasových aktivit dětí a mládeže 
v obci Palkovice pro rok 2021“ (dále jen „Dar“).  

Článek 1
Cílová skupina „Dar“ 

Vedoucí, cvičitelé a trenéři (pouze fyzické oso-
by), kteří organizovaným způsobem vedou činnost 
dětí a mládeže do 21 let (organizovaně a bez ná-
roku na finanční odměnu) ke smysluplnému využití 
volného času (dále jen „Příjemce“). 

Článek 2
Podmínky, které musí splňovat „Dar“  
- věk 18 a více let,
- vedoucí nebo trenér organizované skupiny dětí 

a mládeže o minimálním počtu 10 členů regis-

trované v rámci spolků a jejich asociací, Řím-
skokatolické farnosti nebo jednotlivých oddílů 
tělovýchovné jednoty, všichni se sídlem v Pal-
kovicích nebo místem působnosti v Palkovicích 
(dále jen „Spolek“),  

Článek 3
Postup pro získání „Daru“
- vyplnění tiskopisu „Individuální žádost o fi-

nanční dar na podporu činnosti fyzických 
osob v oblasti organizovaných volnočasových 
aktivit dětí a mládeže v Palkovicích“ (dále jen 
„Žádost“) a její odevzdání na podatelně obec-
ního úřadu v Palkovicích č.p. 20 nejpozději do 
31. 3. 2021, 

- předložení zprávy o činnosti „Spolku“ (povinná 
příloha žádosti) za daný kalendářní rok v ob-
dobí od 1. 1. do 31. 10. 2021, zpráva musí 
být potvrzená podpisem statutárního zástupce 

spolku nebo na realizaci jeho individuálních 
projektů, a to účelně, efektivně a hospodárně.

21. Žádost je veřejnou listinou, která se archivuje, 
s osobnímu údaji bude naloženo dle zákona 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

22. Použití dotace poskytnuté obcí podléhá veřej-
noprávní kontrole. Příjemce dotace bude za-
vázán vytvořit poskytovateli dotace podmínky 
k provedení kontroly.  Výkon kontroly bude 
provádět Finanční výbor. 

23. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 
11. prosince kalendářního roku, v němž byla 
dotace poskytnuta odevzdat zhodnocení a vy-
účtování přijaté dotace. 

24. Nevyčerpanou část dotace je povinen žadatel 
vrátit poskytovateli nejpozději do 15. prosince 
příslušného kalendářního roku, ve kterém byla 
dotace poskytnuta. 

25. Za splnění účelu čerpání dotace a za pravdi-
vost a správnost závěrečného vyúčtování od-
povídá žadatel a jeho statutární orgán. 

26. Příjemce dotace, který nedoloží ve stanove-
ném termínu vyúčtování dotace nebo dotaci 
použije v rozporu s podmínkami veřejnopráv-
ní smlouvy, bude vyzván k nápravě, popřípadě 

vrácení dotace či její části. K vrácení dotace je 
také povinen ten příjemce dotace, kterému 
bylo kontrolou prokázáno uvedení nepravdi-
vých informací. 

27. Veškeré informace o dotačním řízení budou 
zveřejněny na webových stránkách obce. 
Smlouvy s plněním nad 50.000,- Kč budou 
zveřejněny na webových stránkách poskytova-
tele. 

28. Příjemce je povinen uvést sousloví logo (pří-
padně znak) poskytovatele na všech význam-
ných propagačních a informačních materiá-
lech vztahujících se k předmětu dotace (ze-
jména plakáty, pozvánky apod.) a o poskytnutí 
dotace informovat své členy a veřejnost také 
jiným odpovídajícím způsobem (např. uvede-
ním na webových stránkách). Nedodržení této 
podmínky může být důvodem k neposkytnutí 
dotace.

29. Tato Pravidla pro poskytování dotací schváli-
lo Zastupitelstvo obce Palkovice dne 29. 12. 
2020 a nabývají účinnosti dnem schválení.

Přílohy: 1. Formulář žádosti o individuální dotaci, 
  2. Závazný návrh smlouvy.
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„Spolku“, ve které je „Příjemce“ aktivně zapojen 
a musí být odevzdána na podatelně obecního 
úřadu v Palkovicích č.p. 20 v termínu od 2. 11. 
do 27. 11. 2021,

- zpráva o činnosti musí obsahovat informa-
ce: popis časového průběhu činnosti „Spolku“ 
za období 1. 1. až 31. 10. 2021 (účasti na akcích 
spojených s činností organizace, výsledky sou-
těží, způsob reprezentace obce, vhodná foto-
dokumentace apod.) a dále celkový počet hodin 
včetně způsobu jeho stanovení, které „Příjemce“ 
věnoval své činnosti v rámci „Spolku“ za období 
od 1. 1. do 31. 10. 2021. 

Článek 4
Další ustanovení
- schválení „Žádosti“ rozhodne ve své působnosti 

Rada obce, která není povinná „Příjemci“ sdělo-
vat důvody svého rozhodnutí,

- výše „Daru“ (v Kč na hodinu) bude stanovena Ra-
dou obce na základě počtu podaných „Žádostí“,

- maximální výše „Daru“ činí 20 000,- Kč
- na „Dar“ nevzniká automaticky právní nárok,
- neúplné nebo nepravdivé „Žádosti“ nebudou ak-

ceptovány.

Článek 5
Závěrečné ustanovení
Tyto pravidla schválilo Zastupitelstvo obce Palkovi-
ce dne 29. 12. 2020 a nabývají účinnosti dnem jejich 
schválení.

Kontrolou plnění je pověřen finanční výbor. 

Přílohy: 
1. Formulář individuální žádosti o finanční dar
2. Závazný návrh smlouvy
3. Zpráva o činnosti Spolku za daný kalendářní rok

Finanční výbor – zpráva o činnosti 

I přes řadu letošních omezení, finanční výbor, 
jakožto jeden ze dvou povinně zřizovaných kont-
rolních orgánů obce nezahálel. Svou prací si plnil 
své zákonné povinnosti, kontroloval ekonomickou 
stránku obce, přinášel detaily hospodaření zastupi-
telům k dalšímu rozhodování, poukazoval na nedo-
statky a navrhoval řešení ke zlepšení hospodaření 
s veřejnými prostředky.

Ačkoli byla četnost kontrol omezena vládními 
nařízeními i zdravotními omezeními, své závaz-
ky výbor v průběhu roku 2020 bez výmluv plnil. 
Závěry a doporučení výboru byly jednotné bez 
výhrad a střetu zájmů. Svá zjištění předal vede-
ní obce a zastupitelům. Některé závěry si vedení 
obce a zastupitelé vzali za své, některé prozatím 
zůstaly bez zpětné vazby a reakcí. Všechny zprávy 
byly veřejně přečteny na veřejných jednáních za-
stupitelstva a jejich plné znění je zájemcům k dis-
pozici na Obecním úřadě k nahlédnutí. Složení 
tříčlenného výboru zůstalo také v loňském roce 
nezměněno. Předsedou byl Josef Lukeš (Dob-
rá volba 2016) a členové Dalibor Rada (KSČM) 
a Mgr. Petr Gřes (Náš domov).

U všech provedených kontrol byl shledán sou-
lad pokladní knihy s pokladní hotovostí. Ve všech 
závěrech výbor apeloval na termínové dodržení 
splatnosti závazků obce vůči subjektům, omezení 
zbytných výdajových položek a „zvolnění tempa“ 
v oblasti investičních aktivit v souvislosti s vývojem 

ekonomické situace státu a avizovaného krácení 
příjmů z rozpočtového určení daní.  

Následující výčet přibližuje okruh jednotlivých 
kontrol s doporučeními k přijetí opatření.

Březnová kontrola ukázala skutečný stav závaz-
ků k závěru roku 2019, výši neuhrazených faktur 
ze strany obce subjektům a pohledávky obce vůči 
subjektům. Byla provedena kontrola účetních polo-
žek v oblasti Pohoštění (např. občerstvení jubilantů, 
vítání občánků, slavnostního otevření tělocvičny, 
gulášových slavností, setkání starostů …) a nákupů 
ostatních služeb (odebrané stočné, pěstební práce, 
úpravy ploch a založení trávníků, sběr a svoz odpa-
dů, reportáží v TV Polar, odchytu psů, zimní údržby, 
uměleckých vystoupení…). Kontrola se zaměřila také 
na přehled zaúčtovaných účetních dokladů u oddílů 
paragrafů (ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, 
využití volného času dětí a mládeže, a ostatních zále-
žitostí kultury, církví a sdělovacích prostředků).

Závěrem kontroly bylo doporučení týkající se 
současného stavu ekonomiky ČR vzniklému v sou-
vislosti s virovou pandemií, a dále s ohledem na 
závazky obce vůči subjektům, omezit vynakládá-
ní finančních prostředků ve zbytných výdajových 
položkách a vytvořit finanční rezervu. Existoval 
zde předpoklad, že dojde ke zpoždění, či kráce-
ní příchozích financí z rozpočtového určení daní. 
Finanční výbor navrhoval minimálně do začátku 
měsíce července pozdržet další projekty se vznikem 
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finančních závazků a současně řádně dohlížet na 
termíny splatnosti jednotlivých závazků vůči doda-
vatelů, tak aby nedošlo k penalizaci za nedodržení 
jejich splatnosti.   

Při květnové kontrole byly požadovány pod-
klady týkající se Dodržování povinností uložených 
zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími 
finanční hospodaření obcí, soulad vedení účetnictví 
se zákonem o účetnictví č. 536/1991 Sb. v platném 
znění. Kontrola pokladní knihy k 31.12.2019 a sou-
lad hospodaření s finančními prostředky ve srovná-
ní s rozpočtem v období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Kontrolou nebyly zjištěny hrubé nedostatky, na 
místě byla provedena oprava a doplnění. 

Finanční výbor opětovně doporučoval s ohle-
dem na nemalé závazky obce vůči subjektům, ome-
zit vynakládání finančních prostředků ve zbytných 
výdajových položkách, vytvořit finanční rezervu 
a řádně dohlížet na termíny splatnosti jednotlivých 
závazků vůči dodavatelům bez možné penalizace. 

Srpnová kontrola byla zaměřena na náklady vy-
naložené obcí v souvislosti s pandemií COVID 19 
za období od 1. 1. 2020 – 31. 1. 2020, nezaplacené 
faktury ze strany obce vůči věřitelům, vynaloženou 
výši nákladů na pasportizaci obecních silnic, přesné 
položkové vyčíslení nákladů na odměny zastupite-
lům před a po přijetí úsporných opatření a kontrolu 
řešení škod na dopravních prostředcích ve vlastnic-
tví obce za období posledních tří let s prokazatel-
ným vyčíslením nákladů na jejich opravu.

Finanční výbor doporučil s ohledem na závazky 
obce vůči subjektům, nadále omezit vynakládá-
ní finančních prostředků ve zbytných výdajových 
položkách a vytvořit finanční rezervu. Dále řádně 
dohlížet na termíny splatnosti jednotlivých závazků 
vůči dodavatelům.   

Opětovně projednat nerovnoměrné schválené 
snížení odměn neuvolněným zastupitelům v souvis-
losti se současným stavem toku financí z rozpočto-
vého určení daní a toku financí od státu z dalších 
zdrojů.

Požadoval provést kontrolu majetku obce v ob-
lasti škod na pojištěných vozidlech a další techniky. 

Provést opravu poškozeného referentského vozidla, 
zjistit příčinu a dořešit věci jednotlivých poškození 
s viníky, likvidací odpovědnostním pojištěním ve 
snaze ochránit obecní majetek ve smyslu řádného 
hospodáře. Pravidelně provádět kontrolu vozidel 
a techniky a vzniklé škody oznamovat a řešit v ča-
sovém sledu událostí. 

K prosincové kontrole byly doloženy podkla-
dy týkající se nákladů obce na sběrný dvůr za rok 
2018-2020, přehled nákladů na údržbu zeleně 
s doklady za vyúčtování sekání soukromých ploch 
organizacím. Vyúčtování jednotlivých doprovod-
ných programů v rámci promítaní letního kina, 
stav nezaplacených faktur obce vůči druhým sub-
jektům k datu 01.10.2020 a vyúčtování nákladů na 
akci „Dožínky 2020“. 

Také v tomto doporučení zaznělo doporučení 
finančního výboru, k účelovému vynakládání ve-
řejných prostředků a řádnému dodržování termí-
nů úhrad plateb v době splatnosti vůči subjektům 
včetně vytváření finančních rezerv. V případě po-
řádání veřejných kulturních akcí zvážit vhodnost 
načasování a účelnost vynaložených finančních 
prostředků s ohledem na přijatá úsporná opatření 
zastupiteli a vládním opatřením. (viz. Dožínkové 
hodování).

Finanční výbor si okruhy jednotlivých kon-
trol určoval z vlastních i získaných podnětů. 
Kontroly zaměřoval do oblastí, v kterých vní-
mal možná rizika, nesrovnalosti nebo nejas-
nosti s cílem a snahou o transparentní veřej-
nou kontrolu hospodaření obce. 

Ke své další činnosti se nebrání a přivítá 
jako doposud podněty ze strany veřejnosti ad-
resované na podatelnu obecního úřadu, nebo 
jednotlivým členům.

Zpracoval Mgr. Petr Gřes

S přáním všeho dobrého a plného zdraví 
v roce 2021

Josef Lukeš, předseda Finančního výboru 

Pasport místních komunikací

Jako horký brambor se dokola roky odkláda-
la problematika komplexního řešení vlastnických 
práv k místním a účelovým komunikacím v sou-
vislosti s pasportem silnic.  Dnes můžeme říci, že 
jsme se posunuli o kus dál, alespoň co se týče 

zpracování samotné pasportizace užívaných ko-
munikací. 

Pomineme-li nemalé vynaložené finanční pro-
středky k jeho pořízení, řadu dodatků smluv, 
oprav, doplnění a probíhajících jednání, můžeme 
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veřejnosti sdělit, že jsme v závěrečné fázi. Zhotove-
ním pasportizace získává obec hodnotný mapový 
podklad ulehčující související práci, včetně dotče-
ným institucím k rozhodovacím stanoviskům a vy-
jádřením. Tento digitalizovaný mapový podklad na-
hradí dosavadní zastaralý a bude veřejně dostupný 
k nahlédnutí na obecním webu.

Jednou věcí je samotná pasportizace s vy-
značením, rozdělením cest podle “důležitosti“ 
(místní, účelové) a druhou jsou vlastnická práva 
k pozemkům na kterých se nacházejí.  

Řada cest v obci má různou podobu i svou his-
torii. Každý chce mít cestu ke svému domovu v po-
řádku, dostatečně sjízdnou, uklizenou, doplněnou 
dopravním značením, osvětlením, odvodněním 
a zaručující plný uživatelský komfort. 

S postupným rozvojem života v obci, cesty 
vznikaly i zanikaly. Jejich podoba, šíře i povrch byl 
postupem času upravován a zpevňován. Práva 
k jejich užívání byla sjednávána smluvně i písem-
ně.  Některé byly v minulosti budovány direktiv-
ním rozhodnutím k nelibosti samotných vlastníků 
pozemků, jiné nově vznikly z důvodu komunikační 
potřeby a některé zanikly tím, že se dlouhodobě 
neužívaly. 

Stejně jako v jiných částech republiky, tak i u nás 
narážíme na skutečnost, soukromého vlastnictví 
pozemků pod těmito cestami. Obec je i přes tuto 
skutečnost spravuje, udržuje a investuje do nich ve 
veřejném zájmu. 

K tomu, aby obec jakožto vlastník a silničně 
správní úřad mohl plně s cestami nakládat ku pro-
spěch a užitku uživatelů, je záhodné mít narovnány 
vlastnické vztahy.

Optimální stav by byl ten, kdyby místní a účelo-
vé komunikace byly ve vlastnictví obce. Tento stav 
však zřejmě nikdy úplně nenastane. Nenapomáhá 
tomu ani současná právní legislativa, která předešlé 

„křivdy“ a nedořešené vlastnické převody odkazuje 
k řešení samotným obecním úřadům. Existuje řada 
judikatur, soudních rozhodnutí, rozsudků, nálezů, 
doporučení Veřejného ochránce práv, ale srozu-
mitelný manuál – kuchařka, která by v práci obci 
napomohla není. 

A tak řada cest nemá roky dořešeny vlastnické 
vztahy a věci se nechávají pozvolna plynout. Mezi 
tím obec investuje do jejich oprav, sjízdnosti, údrž-
by, zajišťuje jejich veřejnou přístupnost, což není 
úplně v souladu s řádným hospodařením. Tento 
patový stav trápí všechny zúčastněné a vyvolává 
mnohdy zbytečné pře, emoce a vařící se krev. 

K tomu, aby se věc podařilo dovést do zdárné-
ho konce je zapotřebí ochoty jednat, nalézt poro-
zumění, upuštění od lhostejnosti, pomstychtivosti, 
sobeckosti i arogance. Na paměti je nutné mít i to, 
že převodem pozemků pod cestami nezaniká jejich 
právo užívání a že veškeré opomíjené aspekty sou-
visející s řádnou údržbou a sjízdností přechází ze 
současného vlastníka na obec. 

Dobrou zprávou je, že za poslední roky při jed-
notlivých individuálních jednáních, vlastníci po-
zemků pod veřejnými komunikacemi situaci zvážili 
a následně přistoupili k jejich bezúplatnému převo-
du na obec.  V ojedinělých případech byla nalezena 
shoda až po finančním vyrovnání na základě zna-
leckého odhadu samotných pozemků pod cestami.

Začátkem letošního roku již započala etapa, 
v které je většina vlastníků dotčených částí silnic 
kontaktována a vyzývána k jednání s cílem nalezení 
vzájemné shody a řešení. Po samotném souhlas-
ném projevu vůle k převodu pozemků, zajišťuje 
obec veškeré administrativní úkony s tímto spojené. 
Vyhotovené nabývací smlouvy schvalují zastupite-
lé při veřejném jednání a následně jsou zaneseny 
u příslušného katastrálního úřadu do listu vlastnic-
tví obce. 

Osobně budu rád, pokud se ten-
to letitý a spletitý problém podaří ve 
větší části těchto vlastnických vztahů 
„veřejných cest“ narovnat ještě v le-
tošním roce. Věřím ve zdravý úsudek 
i ochotu otevřeně jednat a nalézt ře-
šení do budoucna, čímž bude vedení 
obce pro následující období umož-
něno účelně a hospodárně ve veřej-
ném zájmu nakládat s finančními 
prostředky k jejich údržbě, provozu 
a zajištění bezpečného užívání. 

Mgr. Petr Gřes,  
zastupitel/předseda Dopravní komise
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Komise zemědělská, lesního a vodního hospodářství 

Hospodaření v obecním lese v roce 2020

Komise pracuje ve složení: Dalibor Rada, Slavo-
mír Bača, Josef Lukeš.

Naše komise se především stará o obecní lesy 
a olšiny nacházející se na obecních pozemcích, 
zejména podél potoků. V našich lesích a olšinách 
bojujeme poslední roky s kůrovcem a také s cha-
larou, což je nemoc, která napadá jasany. Bohužel 
ochrana před kůrovcem ani chalarou v podstatě 
neexistuje. Takže jediné možné opatření je stromy 
v co nejkratší době pokácet a odvézt pryč. Tím se 
zamezí šíření kůrovce i chalary. V posledních le-
tech jsme v našich lesích těžili pouze porosty za-
sažené kůrovcem. Vytěžené dřevo se prodává for-
mou výběrového řízení převážně okolním pilám. 

Dřevo z olšin pak hlavně občanům jako palivové 
dříví. Staráme se také o ořez stromů a o jejich 
ozdravení v Palkovicích i na Myslíku. Co se týče 
vodního hospodářství, snažíme se zajistit údržbu 
menších toků v obecních lesích jejich čištěním, 
zpevňováním břehů apod. Při naší činnosti spo-
lupracujeme s místním mysliveckých sdružením 
i s místním rybářským spolkem. Na závěr bych 
rád poděkoval pracovníkům obce z úseku údrž-
by, kteří většinou větve z pokácených či ořezaných 
stromů z olšin zeštěpkují a uklidí. A také se starají 
o naše cesty v obecních lesích i o údržbu terénu 
podél vodních toků. 

Dalibor Rada, předseda komise

Těžební činnost
• Celková výše těžeb za sledované období činila 

432,40 m3. Z toho 258,04 m3 byla těžba nahodi-
lá (větrné vývraty a kůrovcová) a 174,36 m3 těžba 
mýtní úmyslná. 

Pěstební činnost
• Příprava ploch určených k zalesnění se prováděla 

na ploše 2,38 ha. 
• Umělá obnova první sadbou na ploše 2,13 ha 

s celkovým počtem sazenic 16.700 ks (buk, javor, 
jedle, lípa a dub). 

• Umělá sadba opakovaná (nahrazení uschlých 
a poškozených sazenic ve starších výsadbách) na 
ploše 1,4 ha v počtu 12.150 ks ( jedle, dub a buk).

• Byla provedena také ochrana kultur proti oku-
su zvěří, a to namáčením sazenic před výsad-
bou (17.000 ks) a nátěrem proti zimnímu okusu 
(19.000 ks). 

• Dále byla provedena ochrana kultur proti buření, 
a to celoplošným vyžínáním na ploše 29,96 ha. 

• Rovněž bylo provedeno oplocení drátěným ple-
tivem v. 160 cm na celkové ploše kultur 2,13 ha 
o celkové délce 1.858 m. 

• Výchova mladých porostů prořezávkou se pro-
váděla na ploše 4,57 ha a výřezem nežádoucích 
dřevin na ploše 1,19 ha.

• Likvidace klestu po jehličnaté těžbě se uskutečni-
la na celkové ploše 0,15 ha, likvidace nefunkčního 
oplocení včetně odvozu materiálu v celkové délce 

80 m. Oprava oplocení byla provedena v celko-
vém rozsahu 356 hodin.

• Za účelem monitoringu výskytu kůrovce bylo 
instalováno v porostech 20 ks feromonových la-
pačů s pravidelnými kontrolami, a to 3 x měsíčně 
v období květen – září, celkem 15 kontrol.

• V návaznosti na hospodaření v lesích byla u Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje podána 
„Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na eko-
logické a k přírodě šetrné technologie při hospo-
daření v lesích“ ve výši 28.440,- Kč a „Žádost o po-
skytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění 
a výchovu lesních porostů do 40 let věku“, č. 1 ve 
výši 229.890,- Kč, č. 2 ve výši 98.190,- Kč, „Podpora 
hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“, ve 
výši 130.000,- Kč a „Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalami-
ty v nestátních lesích za období roku 2019 ve výši 
173.197,- Kč.

Ing. Jiří Patík,  
odborný lesní hospodář

tisková oprava
V obecním kalendáři pro rok 2021 je 

špatně uvedeno jméno autora úvodní letec-
ké fotografie Palkovic, správným autorem je 
Ing. Jirka Bůžek, Dis. z Frýdku-Místku.
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inFOrmace PrO Občany

Poplatek za psa v roce 2021

vodné a stočné na rok 2021

Palkovické listy

Poplatek za odpady  
v roce 2021

Poplatek za prvního psa činí 150,- Kč, za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele činí 250,- Kč

Cena vodného (stanovená SmVaK Ostrava)
43,52 Kč/m3  

+ DPH dle platných právních předpisů

Cena stočného (ceník Obce Palkovice 8/2020)     
38,66 Kč/m3

+ DPH dle platných právních předpisů

Vážení občané, vzhledem k množícím se přípa-
dům špatných variabilních symbolů (VS) u plateb 
poplatků a stočného doporučujeme, abyste si řád-
ně kontrolovali variabilní symboly při platbách ban-
kovním převodem.

Variabilní symbol umožňuje ztotožnit platbu 
s konkrétním případem. Bez jeho uvedení či při ne-
správném uvedení nebude tedy možno platbu jed-
noznačně přiřadit k danému skutku.

Správným vyplněním VS předejdete případným 
komplikacím. 

V případě nejasností se prosím obracejte  
na Obecní úřad, Vránová Eva, poplatky,

tel: 605 945 322

V roce 2021 vyjde 7 čísel Palkovických listů 
a v prosinci kalendář za souhrnnou cenu 100,- Kč/
rok. Čtenáři, kteří chtějí listy v roce 2021 odebí-
rat, nechť je zaplatí do 30. dubna 2021 v poklad-
ně Obecního úřadu. Odběratelé Palkovických lis-
tů také budou mít možnost zvýhodněného vstup-
ného na Obecní dožínky, součástí letního vydání 
bude kupón na slevu ve výši 50 % ze vstupného.

Sazba pro fyzické osoby, které mají v obci trva-
lý pobyt
Sazba poplatku za osobu a rok  540,- Kč

Sazba pro fyzické osoby, které vlastní stavbu urče-
nou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba
Sazba poplatku za stavbu a rok  540,- Kč

všechny poplatky je nutno zaplatit  
do 30. dubna 2021!

upozornění: 
Upozorňujeme, že v rámci nouzového 

stavu jsou omezeny úřední hodiny:

Pondělí   7.00 – 12.00
Středa   12.00 – 17.00

Pokud je to možné, prosím využijte 
možnost platby bankovním převodem.

upozornění: 
Komise pro občanské záležitosti obce Palkovice a Myslíku oznamuje, že z důvodu koronavirové pan-
demie a v souvislosti s ní nařízených opatření, se posouvají všechny gratulace jubilantům, vítání 
občánků, gratulace ke zlatým svatbám apod. na dobu neurčitou až se zlepší situace. Dárky postupně 
doručujeme, takže o ně nepřijdete. U vítání občánků už si děti budou možná chodit pro dárečky 
samy. Asi nám do té doby i povyrostou. Prosím buďte trpěliví a vydržte. Musíme věřit, že bude líp. 
Děkuji vám za pochopení a přeji vám všem hodně zdraví. 

Karla Menšíková, předsedkyně KPOZ
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Na základě dotační výzvy Pro-
gramu rozvoje venkova vyhláše-
né v rámci Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS 
Pobeskydí, byla vybrána k dotační podpoře také 
Monika Krpcová z Palkovic, která se zabývá cho-
vem mastného skotu v ekologickém hospodářství. 

Cílem žádosti o dotaci bylo získat finance na 
pořízení přepravníku balíků. Zvýšením přepravní 
kapacity dojde k úspoře času a celkovému zvýšení 

efektivity práce. Výsledkem pro-
jektu by mělo být zajištění do-
pravní soběstačnosti farmy, rych-
losti a plynulosti odvozu píce do 

místa uskladnění a také snížení ztrát na jejím obje-
mu, kvalitě a poškození.

Za významné podpory MAS Pobeskydí, z.s., 
byl v rámci tohoto projektu v červnu 2020 po-
řízen přepravník balíků CynkoMet T-608/2. Ten-
to stroj vyznačující se pozinkovanou konstruk-
cí, ložnou plochou 18 m2 a nosnosti 10 tun se 
v době sklizně píce stal našim nepostradatelným 
pomocníkem. 

Dodavatelem přepravníku byla nedaleká spo-
lečnost   POL-AGRO maszyny a.s. se sídlem ve 
Frýdku – Místku.

Děkuji MAS Pobeskydí za podporu mého pod-
nikání.

Monika Krpcová

Pokud jste se ocitli v tíživé životní situaci, mohla by vám pomoci návštěva  
v Poradenském centru Frýdlant n/O.

Na bližší informace jsme se zeptali Dariny Kološové z Palkovic, 
která v Poradenském centru (POC) pracuje jako sociální pracovnice. 

Kdo se může u vás v poradně objednat?
Poskytujeme služby všem dospělým a mladis-

tvým starším 15 let, kteří mají zájem svou životní 
situaci aktivně řešit. Může se objednat pouze oso-
ba, které se problém přímo týká, ne např. rodinný 
příslušník. 

Jaké poradenství nabízíte?
Nabízíme odborné sociálně právní poradenství 

v oblasti práva, sociálního systému a psychologie. 
Konkrétněji se jedná o rodinné právo, bydlení, 
pracovněprávní a majetkoprávní vztahy, dluhové 
poradenství. Mimo to u nás poskytujeme psycho-
terapie a nově i mediaci (mediátor vede jednání 
sporných stran tak, aby směřovala k vzájemné při-
jatelné dohodě bez zásahu soudu).

S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji 
obracejí?

Spektrum je velice široké, ale nemalý díl v sou-
časnosti představují lidé s dluhy. Buď se přijdou 

místní akční skupina Pobeskydí podpořila nákup nové techniky 

Sociálně právní poradenství v blízkosti Palkovic 
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poradit ohledně svých exekucí, nebo teprve přestá-
vají být schopni splácet půjčky a neví, jak to dál ře-
šit. Naše poradna má akreditaci k podání návrhu na 
oddlužení, čehož začíná využívat stále více klientů. 

Další klienti chtějí pomoci například se sepsá-
ním návrhů na rozvod, úpravou výživného na děti, 
s možnostmi řešení dědictví a mnoha dalšími zá-
ležitostmi.

Jak je to konkrétně s mírou pomoci, co vše 
jste schopni se svými klienty vyřešit, jak se 
říká, od A do Z?

Někomu stačí najít a předat kontakty na žá-
danou instituci, dalšímu vysvětlíme, jaké existují 
možnosti při řešení jeho problému, nebo mu po-
můžeme sepsat dokument, se kterým si sám neví 
rady. U oddlužení spočívá naše práce ve zmapo-
vání celé jeho finanční situace, sesbírání všech po-
třebných listin od klienta, sepsání návrhu a podání 
Krajskému soudu v Ostravě. Přitom všem ale trvá-
me na aktivní spolupráci ze strany klienta. 

Nakolik spolupracujete s dalšími odborníky 
– právníky, úředníky, bankami a jinými insti-
tucemi?

V komplikovanějších případech konzultujeme 
možnosti řešení s externím právníkem, u rodin-
ného práva máme možnost domluvit schůzku kli-
enta s právníkem přímo u nás v poradně. Co se 
týče dalších institucí, většinou využíváme volání na 
infolinky ministerstev či úřadu práce. S bankami 
nekomunikujeme, rady ohledně komerčního po-
radenství neposkytujeme.

Jak si můžu být jistá, že mnou svěřené údaje 
a mnohdy velmi silné osobní příběhy zůsta-
nou „pod pokličkou“, neproniknou ven a ne-
dostanu se tak do řečí?

Všichni pracovníci poradny jsou vázáni mlčenli-
vostí, na to si dáváme opravdu velký pozor. Navíc 
má klient (kromě oddlužení) možnost přijít k nám 
anonymně, pro potřebu našich záznamů je vede-
ný pouze pod přiděleným číslem.

Kolik času si můžete na klienta vymezit při 
jedné konzultaci? Kolik konzultací je většinou 
potřeba, než se s klientem doberete konkrét-
ních výsledků?

Na jednu konzultaci je rezervována jedna hodi-
na. Počet setkání je individuální, často stačí jedna 
schůzka, u sepisování různých dokumentů dvě, 
u podání návrhu na oddlužení i čtyři.

Jaká je personální a odborná kapacita porad-
ny?

Sociálně právní poradenství poskytují dvě so-
ciální pracovnice. Vedoucí poradny se zabývá 
psychoterapií, další psycholožka a mediátorka si 
domlouvají schůzky s klienty na jeden den v týd-
nu. Co se týká odbornosti, všechny pracovnice 
mají vysokoškolské vzdělání a stále se vzdělávají 
formou školení, odborných kolegií, nyní i on-line 
kurzy.

Ve které dny a po jak dlouhou dobu je porad-
na otevřená pro konzultace a osobní schůzky? 
Jak a kdy vás mohu nejlépe kontaktovat?

Po dobu současných omezení přijímáme kli-
enty jen po předchozím telefonickém objednání, 
běžná otevírací doba ale je:

Pondělí a středa: 8.00-11.00   13.00-15.00
Úterý: 13.00-15.00 
Čtvrtek: 8.00-11.00.

Nejvhodnější čas pro telefonické objednání je 
v pracovní dny mezi 12. a 13. hodinou.

Telefon: 737 627 872 
E-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz
Adresa: Náměstí 3 (vchod vedle Janáčkovy síně), 
Frýdlant n/O.

Jsou veškeré vámi poskytované služby oprav-
du zdarma?

Ano, všechny služby v poradně poskytujeme 
klientům bezplatně. Služby jsou určeny především 
pro ty občany, kteří si placené poradenství nemo-
hou dovolit.

Jak dlouho je vaše Poradenské centrum na 
trhu, z čeho vy osobně se v práci nejvíce tě-
šíte?

Poradna funguje od roku 2006. Já mám největší 
radost, když od nás odchází člověk a balvan, který 
ho tížil na hrudi, je pryč. 

Nakonec, co byste doporučila komukoli, kdo 
se dostal do nějakých životních nesnází?

Doporučila bych mu, aby své problémy neod-
kládal, nezavíral před nimi oči a nečekal, že nějak 
zmizí. Měl by se pokusit je začít řešit co nejdříve. 

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho štěstí ve vaší 
záslužné práci.

Ptala se: Mgr. Jana Opluštilová  
(Charita Frýdek-Místek)
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ZáKladní a mateřSKá šKOla PalKOvice

Dne 15. 11. 2020 uplynulo 350 let od úmrtí Jana 
Amose Komenského. A i když ve škole probíha-
la distanční výuka, uskutečnil se 16. 11. projektový 
den. Žáci 6. a 7. tříd měli za úkol vyrobit hračku 
nebo hudební nástroj či vypracovat projekt o živo-
tě J. A. Komenského, místech, kde pobýval, jeho dí-
lech, pedagogických názorech atd. Žáci 8. a 9. tříd 
mohli vypracovat projekt nebo Amosovy noviny. 
Všichni se zadaného úkolu zhostili s chutí, čemuž 
odpovídaly i zdařilé výsledky. Na prvním stupni si 
pak žáci například mohli zahrát online únikovou 
hru, vymýšleli své vlastní výukové hry nebo se ji-
ným způsobem řídili známým Komenského mo-
ttem „Škola hrou“.

Mgr. Gabriela Šimoňáková

V rámci distanční výuky přírodopisu 
žáci IX. třídy zpracovávali projekt na téma: 
„Eroze kolem nás“. Zaměřili se na erozní 
činitele a zjišťovali, zda jejich projevy mo-
hou pozorovat i ve svém nejbližším okolí. 
Výsledkem byla práce, která popisovala 
jednotlivé faktory způsobující zvětrávání 
krajiny.

Mgr. Pavel Tomalík

Přestože současná výuka žáčků v 1. a 2. roční-
cích naší školy tělesné výchově příliš nepřeje, vyrá-
žejí děti se svými vyučujícími alespoň na vycházky 
do zimní přírody, zařádit si na dětském hřišti, nebo 
soutěží ve stavbě sněhuláků.

Mgr. Zuzana Kvapilová

Stavění sněhuláků 

Projekt žáků iX. třídy Zš Palkovice 

Projektový den 
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V lednu jsme se dočkali pořádné sněhové na-
dílky. Oprášili jsme boby a lopaty na sníh a s dětmi 
prvních a druhých tříd vyrazili na kopec. Někte-
ré děti celý čas strávily bobováním, jiné stavěním 
sněhuláků a koulováním. Počasí bylo jak malované 

a děti si bobování moc užily. I v době, kdy nemá-
me mnoho příležitostí k různým aktivitám, se sna-
žíme, aby děti, pokud počasí dovolí, mohly být na 
čerstvém vzduchu.

Vychovatelky ŠD

družinové bobování 

mikuláš ve škole 

V pátek 4. 12. navštívil naši školu 
Mikuláš se svou družinou. I za sou-
časné problematické situace jsme se 
rozhodli děti o tuto letitou tradici ne-
ochudit. Za dodržení přísných hygie-
nických podmínek tak žáky postupně 
navštívili a obdarovali dva čerti, anděl 
i samotný Mikuláš, které letos ztvárnili 
pedagogičtí pracovníci školy.

Mgr. Milan Šponer
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V roce 1638 nařídil císař Ferdinand III. Zem-
skému hejtmanovi hraběti Salmovi, aby nechal 
odvést sto mužů do ochranného sboru „Věrných 
Valachů“. Přitom ho důrazně nabádal, aby při for-
mování sboru dával pozor a rozeznával Valachy 
věrné a spolehlivé od nespolehlivých. 

Hlavní povinností portášů bylo potírání zločin-
nosti a zbojnictví. Když ustalo loupežnictví, věno-
vali se portáši všeobecnému policejnímu dohle-
du, v pozdější době vodili zločince a doprovázeli 
oddíly vojáků, kteří mašírovali do války. Zločince, 
který se vzpouzel, mohli i zabít. Za to portáš od-
povídal jen svým nadřízeným, ne soudu. 

Od začátku spadalo rozhodování ve věcech 
portášů císaři. Když se situace v zemi uklidni-
la, byl sbor rozpuštěn, ale jakmile se zločinnost 
zvedla nebo hrozily vpády, byl znova zřizován. 
Císař se sboru nakonec zbavil s odkazem, že je 
to orgán spíše zemský než císařský.  Moravský 
zemský sněm potom svolával nebo rozpouštěl 
sbor portášů podle uvážení až do roku 1717, kdy 
bylo rozhodnuto, že portáši budou fungovat jako 
stálý bezpečnostní sbor a bude mít stálou vnitř-
ní organizaci. Sbor byl rozdělen na desátnictva 
podél velké části moravsko-slovenské hranice. 

Nejvyšším představitelem sboru byl Lajtnant, ne-
boli poručík, pod kterého ještě spadal Feldbáb, 
neboli šikovatel.

Sídla desátnictev se měnila, nejstabilnější 
však bylo na Čeladné, dále například ve Valašské 
Bystřici, na Hutisku nebo ve Velkých Karlovicích. 
Z blízkého okolí jsou ve spisech uvedeni portáši, 
kteří pocházeli z Čeladné, Kunčic, Tiché, Frenštátu, 
Lichnova Kozlovic, Metylovic, Palkovic, Hukvald.

Zajímavá byla výzbroj portášů. Nosili krátkou 
ručnici, obušek čili valašku, někteří krátké šavle, 
přes rameno sajdák na chleba nebo provazy na 
svazování zločinců. Dále měli polní flašku (čutoru) 
a nosili také toulec na prach a olovo. Oblékali se 
do obyčejného místního kroje, aby splývali s ostat-
ními. Odznaky své hodnosti nenosili, protože se 
navzájem znali. Roku 1830 pak byli portáši zrušeni, 
protože už stáli zemskou kasu hodně peněz.

Čas novodobých portášů nastal až v roce 
2002, kdy se skupina chlapů z Valašska domluvila 
na tom, že by bylo pěkné znovuobnovit portáš-
skou tradici a připomenout lidem místní boha-
tou historii, a tak byl roku 2003 znovu postaven 
Valašský sbor portášský, který má hlavní sídlo 

ve Valašské Bystřici spolu se stejno-
jmenným desátnictvem. Dále funguje 
desátnictvo Čeladénské a Rusavské. 
Sbor čítá nyní okolo 45 členů.

Nynějším posláním Valašského 
sboru portášského je zachovávání 
tradic. Můžete nás tak potkat na hor-
ských pěšinách a různých kulturních 
či folklórních akcích. Pokud jsou mezi 
vámi takoví, kterým se toto období 
historie zdejšího kraje líbí, budeme 
rádi, když se k nám přidáte. 

Kontaktovat nás můžete na e-mailo-
vé adrese: portasi.celadna@email.cz

Více si o historii portášů a o nás může-
te přečíst na: www.portasi.cz

Lukáš Kollárik,  
člen Valašského sboru  

portášského

Portáši – starobylá stráž místního kraje 

Kultura a SPOlečenSKý živOt
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Před Vánocemi 2020 se v knihkupectvích 
objevila kniha „Svatý Kopeček: dějiny obce 
a městské části“, která mne zaujala nejen svým 
názvem ale především jménem jejího autora. 
Požádal jsem proto Mgr. Jakuba Hušku, PhDr. 
o krátký rozhovor.

Kterou svou publikaci jste vydal jako první 
a kdy?

Svou první knížku jsem napsal jako student 
o dějinách kopané v Palkovicích. V té době to 
byla pro mne velká výzva, nejen proto, že jsem 
se s historickým řemeslem teprve seznamoval, 
ale také z toho důvodu, že jsem nechtěl psát jen 
o výsledcích nebo vstřelených gólech. Pod vlivem 
svých univerzitních učitelů a studia jsem měl am-
bici zasadit prosté „kopání do meruny“ do širších 
souvislostí a dějin mé rodné obce. I když se může 
zdát, že volnočasové aktivity (sport, tramping či 
folklor) stojí někde opodál velkých historických 
událostí, je to pouze zdání. Olympijské hry v Mo-
skvě či Los Angeles, fotbalové války ve Střední 
Americe nebo organizovaný doping v bývalých 
socialistických státech jsou pouze pomyslné špič-
ky ledovce, kdy sport vstupuje do tzv. velkých 
dějin.

Kdy jste se odstěhoval z Palkovic?
No, to je těžké říct. Už od střední školy jsem 

většinu času bydlel více na internátu či kolejích 
než doma. Ale fakticky jsem se odstěhoval před 
šesti lety, kdy jsem se svou ženou přestěhoval 
do malé obce Třeština u Mohelnice. Zde jsem 
se čirou náhodou stal místostarostou, knihovní-
kem, aspirantem-kostelníkem a vedoucím mla-
dých Sokolů.

Jak jste se dostal ke zpracování dějin Svaté-
ho Kopečka?

Dlouhých deset let jsem žil v Olomouci, kde 
jsem vystudoval tamější univerzitu. Jako „nápla-
va“ jsem se postupně seznamoval s místními dě-
jinami a reáliemi. Pak mne na konci studia oslovil 
můj starší spolužák, který pracoval na olomouc-

kém magistrátu, zdali bych se s ním nepodílel na 
sepsání dějin jedné městské části. Jeho vedoucí 
chtěl postupně sepsat historii všech venkovských 
obvodů, které ze všech stran obepínají historické 
centrum Olomouce. Postupně jsem se tak dostal 
až ke Svatému Kopečku. Tehdy mě překvapilo, 
že dějiny tohoto významného místa zatím nikdo 
nezpracoval. Existovaly pouze práce o dějinách 
poutního chrámu či farnosti, ale samotné obce 
nikoliv.

Jak dlouho jste sháněl podklady pro zpraco-
vání těchto dějin?

Necelý rok, ale více času jsem strávil jejich čte-
ním a vyhodnocováním. Byl jsem rád, že na rozdíl 
od předchozích prací, jsem mohl pracovat s větší 
škálou archivních dokumentů. K nejzajímavějším 
jistě patří vzpomínky Antonína Schenka, býva-
lého kancléře prezidenta T. G. Masaryka. Věděl 
jsem, že byl rodákem ze Sv. Kopečku. Po roce 
1989 vyšly jeho paměti na prvního preziden-
ta. Později jsem zjistil, že v jeho pozůstalosti 
jsou uloženy i vzpomínky na rodnou ves, které 
dosud nikdo nevyužil. Díky nim jsem mohl dát 
dějinám Sv. Kopečku větší hloubku, kterou nezís-
káte z kronikářských či úředních zápisů. Dalším 
zajímavou osobností byl místní kronikář, který byl 
velký „psavec“. Díky jeho píli a vytrvalosti se nám 
dochovaly spousty dokumentů, které dnes jsou 
již nezvěstné. V jeho kronice se rovněž nachá-
zejí nekrology, ve kterých se často nedrží hesla 
„o mrtvých jen dobře“.

A jak dlouho trvalo vlastní sepsání publika-
ce?

Psaní každé knihy je proces s otevřeným kon-
cem. Platí to hlavně u historické literatury, kdy 
nacházení nových pramenů a informací tento 
proces protahují. Na začátku jsem plánoval, že 
knihu napíšu do roka a bude mít maximálně sto 
stran. Ale jak jsem se postupně „brodil“ v zápla-
vě informací, tak se psaní protáhlo až na tři roky. 
Nepochybně to bylo dáno i tím, že jsem v té dob 
založil rodinu a mnoho podružných věcí muse-

rozhovor s mgr. Jakubem Huškou, Phdr.

rOZHOvOr
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lo jít načas stranou. Na konci roku 2017 byl text 
knihy hotov.

A od sepsání je již jen krátká cesta k vydání… 
Nebo to bylo jinak?

Poté, co jsem text dopsal, začal jsem hledat 
finanční prostředky na vydání knihy. Původně 
mělo knihu vydat město Olomouc. Do toho však 
přišly komunální volby a změny na radnici. Úřed-
ník, se kterým jsem řešil vydání knihy, v důsledku 
změn odešel do důchodu. Jeho nástupce měl, 
diplomaticky řečeno, menší pochopení pro mou 
práci. Naopak na Svatém Kopečku měli o vydá-
ní mé knihy velký zájem. Proto jsem se nakonec 
rozhodl, že knihu vydám vlastním nákladem. Sva-
tokopečtí patrioti mi na ni také přispěli.

Publikace obsahuje i historické fotografie. 
Kdo Vám pomáhal s jejich získáváním?

Získat fotografie od institucí jako je farnost, ar-
chiv či muzeum většinou nebývá žádný problém. 
Naopak obtížnější je získávat staré fotografie 
či historické dokumenty od soukromých osob. 
Hlavně když člověk nepochází z daného místa. 
Musím vždy překonávat přirozenou nedůvěru 
místních. Je to postupné oťukávání a získává-
ní důvěry. Na Svatém Kopečku jsem měl trochu 
práci ulehčenou, protože správce místního mu-
zea je velký sběratel pohlednic, fotografií a dal-
ších předmětů. 

Řada historických publikací je psaná spíše 
pro odborníky a specialisty. Vaše kniha je 
však psaná čtivým způsobem i pro laickou 
veřejnost, a to i přesto, že obsahuje velmi 
mnoho historických dat a událostí. Bylo to 
Vaším záměrem?

Má kniha je někde na pomezí, i když nemám 
rád moc dělení na odbornou a amatérskou his-
torii. Pokud autor historické publikace dodržuje 
základní pravidla dějepisného řemesla, tak je 
jedno, zdali je školený či poučený laik. Je to jako 
se stavbou rodinného domu. U nás je dosud silná 
tradice stavět dům částečně svépomocí. K tomu, 
aby se člověk naučil dobře zdít či omítat, není 
nutná škola, ale spíše praxe a chuť se učit ně-
čemu novému. Samozřejmě tím nechci snižovat 
význam školní výuky. Škola má nezastupitelný 
význam u všech odborných profesí. Kvalitní his-
torickou práci ovšem nedělá dosažené vzdělání, 
ale ctění těch nejzákladnějších pravidel. Těmi je 

schopnost třídění a ověřování informací, a přede-
vším vystavět z těchto často protikladných zpráv 
smysluplný příběh. Psaní historie bylo a stále je 
vyprávěním příběhů. Samozřejmě forma vyprá-
vění se může lišit podle toho, komu je primárně 
určena. Já jsem svou knihu o Sv. Kopečku psal 
tak, aby obsahovala základní informace, které 
dosud nikdo nepublikoval, či byly roztroušeny 
v odborných pracích. Přitom jsem se snažil, aby 
kniha obsahovala co nejméně odborných pojmů.

Co máte v plánu vydat v dalších letech?
Již několik let se zabývám staršími dějinami ře-

mesel a řemeslníků, proto bych chtěl do budouc-
na napsat právě na toto téma knihu. Před rokem 
1989 ani potom se tomuto tématu nikdo pořád-
ně nevěnoval, přestože naše dnešní blahobytná 
společnost a její výdobytky mají kořeny v prosté 
práci a píli mnohdy velmi chudých řemeslníků.

V závěru za rozhovor poděkoval Vladan 
Sukač a popřál mnoho úspěchů s plánova-
nou knihou.

Pro občany Palkovických listů uvádím ještě 
některá biografická data Jakuba Hušky. Od mládí 
vyrůstal v Palkovicích, kde navštěvoval základní 
školu a také se zapojil do tělovýchovné činnosti. 
Byl dlouholetým členem oddílu kopané TJ Sokol 
Palkovice, kde do jednotlivých zápasů nastupoval 
na postu brankáře, a dále byl i členem turistické-
ho oddílu Žlutý kvítek Palkovice.

Po absolvování střední školy v Brně pokračoval 
v dalším studiu na Filozofické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci v oboru historie. V rámci 
publikační činnosti kromě již zmíněných publikací 
vydal v roce 2011 „Dějiny Nemilan“ a „Olomouc 
baroque: visual culture in the city between 
1620 and 1870“, v roce 2019 vydal publikaci 
„Historie a současnost dědiny Chomoutov.“ 
Během studia napsal i několik odborných článků 
zaměřených na historii Moravskoslezského, Olo-
mouckého a Jihomoravského kraje (např. „Sou-
kenický a tkalcovský cech v Místku v letech 1750-
1850“, „Duchovní odkaz arcibiskupa Leopolda 
Prečana: chrám sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně“, 
„Brněnská cechovní privilegia před rokem 1731“).

V současnosti působí jako místostarosta 
v Třeštině. Pracuje jako odborný archivář České 
televize v Brně.



1/2021

20

SPOrt

Už to není, co s tou zimou bývalo. Skutečné 
zimní počasí se vyvíjí jinak, než bychom si předsta-
vovali. Teplotní výkyvy v rozdílu více jak 20 stup-
ňů nejsou výjimkou, a tak nezbývá než intenzivně 
sledovat předpověď počasí a pružně reagovat na 
aktuální stav.

Připraveným štěstí přeje a všichni co se podíleli 
na přípravě letošní ledové plochy si mohou říci, 
že udělali vynaloženým úsilím svým sousedům 
radost a zimní ledové období si mohli alespoň 
nakrátko užít. 

V těch pár dnech byla radost vidět ty malé dych-
tivé caparty v doprovodu maminek zkoušejíc si 
klouzat a bruslit, větší kluky a holky užívající si zim-
ních radovánek na ledě i mladé hokejové nadšence 
jak se svými staršími kamarády a táty sportují.

Bylo to krátké, ale zároveň věřím a přeji si, ať 
zima ještě nekončí a vrátí se ve své pravé podo-
bě minimálně  na týden. Pokud přijde, jsme stále 
připraveni dětem v tomto období zpříjemnit život 
dalším ledem. 

A tak děkuji těm, co věřili a přidali se. Ochot-
nému místnímu taťkovi za dovoz a spoluinstalaci 
dřevěných mantinelů, dětským i dospělým ušlapá-
vačům a shrnovačům sněhu, klukům hasičským za 
půjčení hadic s účastí u večerního kropení, i těm 
co přišli podpořit svou účastí s malým občerstve-
ním aktéry připravující plochu. 

Sportu, zimě a ledu zdar.

 Mgr. Petr Gřes 

Uplynulá sezóna roku 2020 
nám neumožnila realizovat 
všechno co jsme zamýšleli. 
Avšak i přes pandemická ome-
zení lze hodnotit uplynulý rok 
jako poměrně zdařilý. Hráli 
jsme v tělocvičně i na kurtech.

Více jak polovina našich oddílových členů 
trénovala od podzimu do jara badminton v tělo-
cvičně, která však byla z vládních omezení a re-
konstrukcemi v různých intervalech uzavřena. Ale 

i tak jsme sportovali a odehráli 
několik vzájemných utkání spo-
lečně s pozvanými badmintoni-
sty z Fryčovic. 

Během jarní a letní sezóny 
jsme investovali nemalé finanč-
ní prostředky do údržby spor-

toviště. Za pomocí dobrovolníků a členů jsme 
zrekonstruovali nové sloupoví oplocení u fot-
balového hřiště. Nakoupili jsme další sportovní 
vybavení – míče a branky, rozšířili jsme nabídku 

Kluziště 

tenis badminton tJ Sokol Palkovice 
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Turistický oddíl mládeže Žlutý kvítek Palkovice 
se už nemohl dočkat, jak se v novém roce opět 
společně sejde na oddílových schůzkách v tělo-
cvičně. Už jsme se těšili na nové hry, dobrodružství 
a zábavu. Jaké bylo naše zklamání, když „minist-
erský PES“ byl proti tomu. My se ale vlka nebojí-
me a nějakého „psa“ už vůbec. Ještě že máme to 
virtuální prostředí. Vedoucí a instruktoři dali hlavy 
dohromady (samozřejmě za pomocí virtuálních 
komunikačních prostředků) a domluvili se na tom, 
že pravidelné oddílové schůzky budou! A to on-
line! Děti jsou na to zvyklé už z distanční výuky ve 
škole, no a my ostatní (školy odrostlí) jsme museli 
trochu potrápit své mozkové závity a malinko se 
naučit novým věcem. Ale vše se naštěstí podaři-
lo na výbornou. Za pomocí video-komunikační 
služby Google Meet jsme se společně připojili 
a oddílová schůzka mohla začít. V rámci dostup-
ných možností tohoto virtuálního prostředí jsme 
společně ve dvaceti lidech hádali zajímavá místa, 
plnili hádanky a hlavolamy, hráli Bingo, přihlásili se 
na virtuální Turistický závod a v neposlední řadě 
společně shlédli napínavý dobrodružný film na 
pokračování Záhada hlavolamu, v jehož závěru 
členové odpovídali na různé otázky s příběhem 
související. A to zdaleka není všechno. Abychom 
nezůstali jen u svých počítačů, na měsíc leden 
jsme vyhlásili venkovní pátrací soutěž Tajemství 
22 klíčů. Úkolem bylo podle popisu v textu po-

znat konkrétní místo v Palkovicích a tam najít klíč, 
na kterém je napsané určité písmeno. No a 22 na-
lezených klíčů znamená 22 písmen a tím pádem 
vyluštění tajemného textu. A tak jste možná mohli 
na různých místech v obci potkat pátrající rodin-
ky s dětmi, které tentokrát nehledaly své ztracené 
věci, ale klíče. Naštěstí to nebyly ty od jejich do-
movů. Tak co vážení Palkovjané a hlavně starou-
sedlíci, věděli byste například, kam máte jít hledat 
tento klíč? Na tomto místě, kde se nyní nachází 
spoustu keřů a stromů, byl v roce 1935 přivezen 
vstupní areál z výstavy v Místku a v něm zříze-
no výletiště pro občany Palkovic. Zde se lid nejen 
shromažďoval a tančil, ale také hrával na různé 
hudební nástroje. Zde se také odehrál začátek tra-
gické události roku 1945, v jejímž důsledku zahy-
nulo 6 palkovických občanů a 2 občané z Metylo-
vic. Budova byla násilně zlikvidována v roce 1948 
a ještě dnes z ní můžeme vidět její základy. Pokud 
netušíte, zeptejte se „pátračů“ z našeho oddílu. 
Takže milí členové našeho oddílu, vy, kteří jste ještě 
nestihli navštívit naší virtuální hernu Geogle Meet, 
neváhejte a připojte se každý pátek v době od 
16 do 17.30 hodin a hrajte si společně s námi. 
Místa je tu dost pro všechny členy oddílu.  Adresu 
máte v e-mailu. Těšíme se na vás v naší virtuální 
klubovně. Pamatujte, kdo si hraje, nezlobí…

Vedoucí a instruktoři oddílu

žlutý kvítek žije on-line!

využití víceúčelového hřiště tenisových kurtů pro 
nohejbal a malou kopanou. Zrealizovali jsme letní 
tenisovou a korfbalovou školu pro mládež, při-
táhli jsme téměř dvacítku dětí k tenisovým trénin-
kům a byli jsme úspěšní v získaném grantu nada-
ce OKD Srdcovka i nového partnera, který nám 
poskytl finance na činnost oddílu pro další rok.

Uspokojili jsme poptávku hráčů nohejbalu, 
vyčleněním hodin, zakoupením nohejbalových 
míčů a vzpěr k sítím.

Zakoupili jsme tenisové rakety pro začínající 
hráče a vyzkoušeli jsme volný zápůjčkový systém 
“Půjč si - hraj a vrať“, který se osvědčil. I přesto, 
že jsme odepsali jednu tenisovou raketu, kterou 
si někdo odnesl, budeme v této nabídce pokra-
čovat také v letošním roce.

V době epidemických opatření jsme umož-
nili široké veřejnosti bezplatné využití sportovi-

ště pro individuální hru tenisu k utužení zdraví, 
díky kterému jsme se dostali do podvědomí také 
sportovcům z okolních měst a obcí. 

Cílem pro letošní rok 2021 je přilákat další zá-
jemce o hru tenisu a badmintonu s rozšířením 
členské základny. Záměrem je pořídit tréninkový 
tenisový odpalovací trenažér, umožňující hráčům 
zdokonalit úderové techniky. Připravujeme rea-
lizaci sezonních tenisových tréninků pro mládež 
s uspořádáním letní tenisové školy. Věříme, že 
zájemci využijí naše dostupné a připravené ví-
ceúčelové sportoviště pro hru tenisu, nohejbalu 
a malé kopané, s možností využití odpočinkové-
ho zázemí při pořádání soukromých sportovních 
akcí. 

Mgr. Petr Gřes/TJ Sokol Palkovice,  
oddíl tenisu badmintonu
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SPOlKy v Obci

V roce 2020 vyhlásil Moravskoslezský kraj Dotační program na podporu 
sboru dobrovolných hasičů. V rámci tohoto dotačního programu byly po-
skytovány dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků ha-
sičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, 
udržování hasičských tradic, zachování historické požární techniky apod. 

Sbor dobrovolných hasičů Palkovice tuto možnost využil a zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje se rozhodlo náš projekt podpořit. Na pořízení vy-
bavení jsme získali dotaci 58 000,- Kč, což činilo 89,78 % z celkových nákladů.

SDH Palkovice děkuje Moravskoslezskému kraji za tuto podporu.  

Za SDH Palkovice Martin Polášek  
– starosta sboru

moravskoslezský kraj podpořil SdH Palkovice 
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Každé lednové číslo Palkovických listů jsme 
byli zvyklí číst: „ …koledníci obcházeli  domácnos-
ti a za zpěvu koledy přáli občanům hodně zdraví 
do nového roku a na zápraží jejich domovů psa-
li posvěcenou křídou K+M+B. Všichni nás vítali 
s úsměvem na tváři, aby nás posléze obdarovali 
teplým čajem a samozřejmě finančním příspěv-
kem do kasiček…“. Letos jsme měli zapečetěné 
kasičky, posvěcené křídy, připravené kalendáří-
ky společně s cukry, papírové koruny, tříkrálové 
obleky, domluvené koledníky, naučenou koledu, 
chuť koledovat…a přesto jsme na koledu nevyra-
zili. 21 let po sobě (sbírka se uskutečnila poprvé 
v roce 2000) nás nezastavil žádný rozmar počasí 
(a že jich bylo), ani náhlé nemoci koledníků, ale 
letos nám na 22. pokus „vystavil stopku“ v kole-
dování docela malinký vir, který jde vidět až pod 
mikroskopem. A tak se i Tříkrálová sbírka musela 
podřídit vládním opatřením a přesunula se do vir-
tuálního prostředí. Využili jsme připravených a za-
pečetěných kasiček, které jsme umístili na veřejná 
místa v obci. Kasičky s logem Charity jste tak mohli 
nalézt v kapli Sedmibolestné Panny Marie na 
Myslíku, v kostele sv. Jana Křtitele, v prodejně 
firmy Prašivka, v prodejně firmy Pekařství Bo-
ček, v prodejně Modrá Labuť, v prodejně COOP 
Beskydy a na Obecním úřadě.  Další a vlastně 
hlavní možností, jak přispět, byla bezhotovostní 
platba na sbírkový účet, nebo pomocí platební 
brány na webu www.trikralovasbirka.cz, případ-
ně byla možnost poslat dárcovskou SMS. Proto 
se letošní sbírka nesla v duchu hesla „Tříkrálové 
přijdou ONLINE!“  Dovolte mi, abych poděko-
val vám všem, kteří jste přispěli finanční část-
kou na vybraných místech v obci i vám, kteří jste 
přispěli ONLINE formou. Děkujeme také vám 
všem, kteří jste nám umožnili nechat kasičku 
u vás na prodejně či v kostele nebo kapli. V le-
tošním roce se tak podařilo vybrat v hotovosti 
53 163 Kč. Průběžný stav sbírky v rámci Charity 

FM byl 550 tis. Kč v hotovosti (v den uzávěrky byla 
rozpečetěna asi polovina z 332 úředně zapečetě-
ných kasiček-pozn. red.) a 280 tis. Kč z online ko-
ledy. Konečný výtěžek sbírky můžete pak zjistit na 
webových stránkách: www.charitafm.cz. 

Schválené záměry využití sbírky v Charitě 
Frýdek-Místek jsou: stavební úpravy v některých 
pobytových zařízeních, podpora mobilního stře-
diska Salvia, podpora volnočasových a vzděláva-
cích aktivit pro klienty a děti, podpora Beskyd-
ského centra duševního zdraví, podpora nových 
terapií v pobytových zařízeních a další. Detailní 
rozpis najdete na webových stránkách Charity FM. 

Takže za rok se s vámi těšíme nejen „on-line“, 
ale lépe „face to face“, jinak řečeno „u vašich do-
movů a zápraží“, nashledanou. My tři králové jde-
me k vám…

Ing. Tomáš Huďa, místní asistent sbírky

tříkrálové přijdou Online! 

živOt ve FarnOSti 
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SPOlečenSKá rubriKa

Platinová svatba manželů 
Jana a marie Seibertových z Palkovic 

To tu ještě nebylo. Před 70 lety si řekli své ano manželé Jan a Marie Seibertovi.

V dnešní den jste vzpomínali, 
že před 70 lety své ano vzájemně 
jste si dali.
Tak rozhodli jste se, 
že společná radost i starost ve 
dvou se lépe snese.

Dne 13. ledna 2021 oslavili manželé 
Jan a Marie Seibertovi z Palkovic 70 let 
společného života – Platinové výročí 
svatby!

K tomuto neuvěřitelnému a obdi-
vuhodnému jubileu gratulujeme.

Platinová svatba je skutečně vzác-
nou událostí hodnou velkého obdivu. 
Jsem přesvědčena, že krásných sedm-
desát let společného života manže-
lů Seibertových je obrovskou inspirací 
nejen pro mladé páry. Je jasné, že se za 
nimi skrývá mnoho lásky, vzájemného 
porozumění a pomoci, ale někdy také 
nezbytných ústupků, které tmelí vztah. 

Manželům Seibertovým proto přeji 
do dalších let společného života:

Mějte se rádi, 
buďte k sobě milenci, manželé 
i kamarádi. 
Když lásku, láskou oplácet budete, 
v manželství spolu dlouhé roky 
budete.

Hlavně hodně zdraví, pohody a ra-
dosti ze života. Velká gratulace!

Za komisi KPOZ předsedkyně Karla 
Menšíková, redakční rada Palkovic-

kých listů, rada a zastupitelstvo obce.

1951

2021
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Těžko se s Vámi loučí, 
těžké je bez Vás žít, 
láska však smrtí nekončí, 
v našich srdcích Vás stále budeme mít.

Na sklonku loňské roku jsme se rozloučili s paní 
Jarmilou Šimkovou, panem Petrem Volníkem, 
panem Jiřím Javůrkem, panem Drahomírem 
Červenkou a panem Tomášem Kalkusem, 
všichni z Palkovic.

V letošním roce jsme na poslední cestu 
vyprovodili paní Marii Paluzgovou, pana Václava 
Zpěváka, paní Jarmilu Hudečkovou, pana 
Františka Zlého (1926), pana Lubomíra Bužka, 
pana Zdeňka Podolu, pana Františka Zlého 
(1946) a paní Evu Chlebkovou, všichni z Palkovic. 
Na Myslíku jsme se naposled rozloučili s paní 
Anežkou Zátopkovou a panem Josefem Klásou.

Všem pozůstalým vyslovuje upřímnou  
soustrast redakční rada Palkovických listů, za-

stupitelstvo a KPOZ.

blahopřejeme

rozloučili jsme se 

K narozeninám Vám přeji,
aby Váš život byl krásný, nekonečný sen,
aby láska, štěstí a zdraví nechyběly v něm.
Krásné narozeniny

V měsíci lednu slavila své krásné narozeniny 
paní Svatava Kášová, 80 let, z Myslíku. V měsíci 
lednu také slavili svá životní jubilea paní Anežka 
Eliášová, 80 let, paní Věra Drobková, 93 let, 
pan Jiří Javůrek, 85 let, paní Marie Prchlíková, 
95 let všichni z Palkovic.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí, lásky a rodinné pohody.

Za komisi KPOZ předsedkyně  
Karla Menšíková,  

redakční rada Palkovických listů,  
rada a zastupitelstvo obce.
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HOlKy v aKci

Pickles – krátce kvašená zelenina 

Slovo „pickles“ označuje zeleninu kvašenou po-
mocí bakterií mléčného kvašení. Díky obsahu 
velkého množství vitamínů, minerálů, enzymů 
a probiotik je pickles přímo zázračný pokrm. Po-
máhá vybudovat a udržovat zdravou střevní mik-

roflóru, kterou potřebujeme nejen pro dobré trá-
vení, ale také pro silnou imunitu a další procesy 
v našem těle (od nálady, množství energie, přes 
kvalitu spánku, paměť a tělesnou hmotnost).

Zima je tady. Někteří 
z nás jsme z toho nadše-
ní, někteří naopak rozmrze-
lí či přímo nešťastní. Každý to 
vnímáme po svém. Abychom však 
i v zimním období byli zdrávi, potřebujeme kromě 
pravidelného pobytu na čerstvém vzduchu, také 
dostatečný přísun vitamínů a správné stravovací 
návyky. Jinak řečeno, potřebujeme posilovat imu-
nitu našeho těla. Právě ona je v zimním období 
nejvíce zatěžována. Silná imunita našeho těla je 
alfou i omegou toho, zda si zimní čas užijeme na-
plno (třeba s dětmi a blízkými), nebo se budeme 
všelijak „trápit“ s respiračními nemocemi a naše 
vzpomínky budou jen o tom, kolik dní jsme pro-

leželi s tou čí onou nemocí. 
Není žádným tajemstvím, že 

silná imunita je také důležitým 
prvkem v přirozené obraně or-

ganismu proti covidu. To, že imunita 
„bydlí“ ve střevech, není potřeba zdůrazňovat, to 
se všeobecně ví. Už naši předkové si s posilováním 
imunity věděli rady, a to neznali všelijaké ty prepa-
ráty a doplňky stravy, jak je známe dnes. Znali však 
proces kvašení a každodenně využívali jeho „zá-
zračné“ účinky na lidský organismus. Samozřejmě 
ne vše, co nám v kuchyni zkvasí, je pro náš orga-
nismus přínosem. Pojďme se tedy společně vrátit 
ke svým kořenům a „začněme kvasit“. Není to nic 
složitého, co bychom nezvládli.

ilustrační foto
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Kvašená zelenina je velmi jednoduchá. Její pří-
prava zahrnuje čtyři kroky:
1. příprava zeleniny (omytí, oškrábání, nakrájení, 

nastrouhání)
2. smíchání se solí a promačkání
3. natlačení do nádoby
4. zatížení a kvašení.

Suroviny (6 porcí)
zelí 1 malá hlávka (650 g)
menší mrkev 3 ks (300 g)
malá cibule 1 ks (50 g)
sůl 20 g

Oblíbené kombinace jsou:
• bílé zelí + cibule + mrkev (+ jablko + zázvor 

+ kmín)
• bílé zelí + paprika + mrkev + jarní cibulka 

(nebo medvědí česnek)
• bílé zelí (nebo ředkev) + červená řepa + mrkev 

+ jablko + anýz + zázvor
• bílé zelí + cibule + zázvor + jablko
• bílé zelí + červená řepa + křen (+ jablko)
• bílé zelí + cibule + kopr + kmín nebo hořčičné 

semínko
• mrkev + zázvor (+ jablko)
• mrkev + květák (+ paprika)
• červená řepa + kedlubna + cibule
• čínské zelí + mrkev + cibule + paprika

Postup: 
Zelí najemno nakrouhejte, mrkev oloupejte nebo 
očistěte kartáčkem a nastrouhejte na struhadle 
nahrubo, cibuli oloupejte a pokrájejte na drobné 
kostičky. Zeleninu promíchejte se solí v poměru 20 
g soli na 1 kg zeleniny. Nechte asi 1 hodinu odle-
žet, aby zelenina pustila šťávu. Občas promíchejte 
a promačkejte. Zeleninou postupně naplňte větší 
sklenici (s širším hrdlem), ve které bude kvasit. Ka-
ždou vrstvu upěchujte. Poslední vrstva se musí za-

tížit (např. talířkem a těžítkem). Hla-
dina šťávy musí sahat nad poslední 
vrstvu (nad zatěžujícím talířkem). 
Zeleninu neuzavírejte vzduchotěs-
ně kvůli úniku CO2. Nechte kvasit 
při pokojové teplotě 3–5 dní, ma-
ximálně 1 týden. Jakmile se přesta-
nou tvořit bublinky, kvasný proces je 
u konce. Zeleninu průběžně (čistou 
lžičkou) ochutnávejte, a jakmile vám 
už chutná, zastavte kvasný proces 
přemístěním sklenice do lednice.

Jak pickles v kuchyni využít? Hodí se 
jako součást hlavních jídel, náplní 
do placek, tortill, wrapů, sendvičů, 
slaných závinů, quiche, grilovaným 
dobrotám, do salátů, vařených jídel 
(podobně jako kysané zelí).

Dobrou chuť  
a silnou imunitu  

vám přejí Holky v akci.ilustrační foto

ilustrační foto
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inZerce

- nabízím servis zahradní techniky téměř 
všech značek, zahradních traktorů, moto-
rových pil, křovinořezů, sekaček a dalších 
strojů používaných na zahradě

- broušení a prodej pilových řetězů
- čištění karburátoru ultrazvukem

- díky svým zkušenostem ze servisu poradím 
i s výběrem nového stroje

Provozní doba po tel.domluvě
 www.servisekacek.eu
 kosteleckyvaclav@seznam.cz
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Fotografie bez uvedených autorů pocházejí z archivu ZŠ, OÚ, spolků apod. Termín uzávěrky čísla 2/2021 je 10. 3. 2021. 
Vychází sedmkrát ročně. Foto na titulní straně: Ing. Jirka Bůžek, Dis.

termínový kalendář

5. 3. Valná hromada Honebního společenstva – Restaurace pod Habešem, 17.00

12. 3. Rybáři – výroční členská schůze – Restaurace pod Habešem, 16.30

V termínovém kalendáři jsou uvedeny plánované akce. Vzhledem k měnící se situaci ohledně ko-
ronavirové pandemie se mohou některé akce rušit. Sledujte proto vývěsky, obecní webové stránky 
a obecní Facebook, ev. webové stránky jednotlivých spolků.
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Úkol pro děti 

Zakroužkuj, co bys nabídl ptáčkům    
k jídlu? 

 
 


